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ΦΥΛΛΑ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

(ΠΙΝ. 57 - 63)

"Οπως είναι γνωστόν, το βιβλίον της Άποκαλύψεως δέν έτυχε κατά
τους βυζαντινούς χρόνους είκονογραφήσεως. Μέχρι τούδε τουλάχιστον
ενδειξις περί τοΟ εναντίου δέν υπάρχει. Τούτο είναι αρκετά περίεργον,
δεδομένου ότι ή Άποκάλυψις παρέχει άφθονον ύλικόν δι' είκονογράφησιν.
Ή έξήγησις του γεγονότος τούτου άνεζητήθη εις τήν διαφωνίαν τών
βυζαντινών θεολόγων σχετικώς μέ τήν κανονικότητα ή μή τοΰ βιβλίου
της Άποκαλύψεως '.
"Αν όμως ή βυζαντινή εποχή δέν επεχείρησε τήν είκονογράφησιν
της Άποκαλύψεως, δέν συμβαίνει τό ίδιον και δια τους μετά τήν Άλωσιν
αιώνας. Αί από του δευτέρου πιθανώς ήμίσεος του 16ου αιώνος τοιχογραφίαι εις τήν άγιορειτικήν Μονήν Διονυσίου είναι τό παλαιότερον, αν δέν
άπατώμαι, γνωστόν μνημεϊον της απεικονίσεως σκηνών άπό τήν Άποκάλυψιν '. Αί τοιχογραφίαι όμως αύται είναι διασκευή εις όρθόδοξον τεχνοτροπίαν ξυλογραφιών της Δύσεως, εις τήν οποίαν πολύ ενωρίς είκονογραφήθη τό τελευταΐον βιβλίον της Καινής Διαθήκης '. Αί τοιχογραφίαι
δέ αύται της Μονής Διονυσίου άντεγράφησαν και εις άλλα αγιορείτικα
μοναστήρια '.
Κατά τον 17ον αιώνα δημιουργείται μια νέα είκονογράφησις της
Άποκαλύψεως, τήν οποίαν ύπό δύο εντελώς διαφορετικάς μορφάς γνωρίζομεν άπό τον κώδικα 931 της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τοΰ Σικά1. Δια το ζήτημα αυτό βλ. το βιβλίον ττ\ς J u l i e t t e R e n a u d , Le cycle de
l'Apocalypse de Dionysiou, Paris 1943, 7 κ.έξ.
2. G. M i l l e t , Monuments de l'Athos. I, Les peintures, Paris 1927, πίν. 200-209.
'Επίσης το βιβλίον της R e n a u d (βλ. προηγουμένην σημ.). Πρβ. και Ρ. Η u b e r,
Athos, Zürich 1969, 365 κ.έξ. είκ. 212-219.
3. Βλ. σχετικώς L. R é a u , Iconographie de l'art chrétien II. 2, Paris 1957, 670
κ.έξ. Κ. K ü n s t l e , Ikonographie der christlichen Kunst, I, Freiburg im Breisgau
1928, 560 κ.έξ.
4. Βλ. τον κατάλογον έν Η u b e r, Ενθ'άν. 383.
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γου και από τα φύλλα τοΰ χειρογράφου, πού αποτελούν το θέμα της
παρούσης μελέτης.
Ή νέα αυτή είκονογράφησις έχει ώς βάσιν οχι αυτό τούτο το κείμενον της Άποκαλύψεως, όπως ή τού Ι6ου αιώνος, αλλά μίαν μετάφρασίν
του εις την άπλοελληνικήν.
Ή πρώτη σκέψις θα ήτο νά ταυτίσωμεν την μετάφρασίν αυτήν προς
τήν γενομένην ολοκλήρου της Καινής Διαθήκης όπα του Μαξίμου τοϋ
Καλλιπολίτου μέ τήν αδειαν του πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως
(1622-1637). Αυτή έξετυπώθη το 1638 εις Leyden (;) της 'Ολλανδίας ".
Μία τοιούτη όμως εικασία δέν είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή δια δύο
λόγους: ή κατά το 1638 τυπωθεϊσα εις δύο τόμους μετσφρασις τοΰ
Μαξίμου τοΰ Καλλιπολίτου περιέχει το πρωτότυπον κείμενον και αντι
στοίχως τήν μετάφρασίν. Δέν περιέχει δηλαδή σχόλια και ερμηνείας,
όπως τα εύρίσκομεν εις το έδώ έξεταζόμενον χειρόγραφον.
Ά φ ' έτερου ό Δοσίθεος Ιεροσολύμων, άπό τον όποιον παραλαμβά
νουν και όλοι οί μεταγενέστεροι, γράφει περί της μεταφράσεως τοΰ Καλ
λιπολίτου τα έξης λίαν διαφωτιστικά : «Μάξιμος τις Καλλιπολίτης μαθη
τής τοΰ Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως μετέγραψεν δλην τήν νέαν γραφήν εις
άπλήν φράσιν, δπερ έργον άποτρόπαιον έχει ή καθολική Εκκλησία. Έτύπωσαν δέ τήν μετάφρασίν ταύτην οί Καλβϊνοι εις ίκανάς χιλιάδας βιβλία,
και έφεραν αυτά εις Βυζάντιον, και πείθεται ούτος ό βίαιος Πατριάρχης,
ήτοι ό Παρθένιος ό δεύτερος και νέος καλούμενος, διανεϊμαι αυτά ταϊς
Έκκλησίαις. 'Αλλ' ό Συρίγου ' το πράγμα μαθών, έπιτήδευσιν ποιείται
και λαμβάνει δύο βιβλία έξ αυτών, ων τό εν τά προσκυνητά Ευαγγέλια
είχε, και το έτερον τάς έπιστολάς και πράξεις των 'Αποστόλων και τήν
Άποκάλυψιν, και εν μιφ Κυριακή διδάσκων έν τη Εκκλησία τοΰ Πα
τριαρχείου καί θεραπεύσας τό φιλότιμον τοΰ Πατριάρχου, λαβών έκ τοΰ
ύπηρέτου όπισθεν αύτοΰ ισταμένου τά βιβλία, εδειξεν αυτά τω λαώ, είτα
άπέδειξεν ισχυρώς, ότι καί ό μεταφράσας, καί οί τυπώσαντες, καί οί άναγινώσκοντες, καί οί συνεργοΰντες λαβείν, ή άναγινώσκειν αυτά τους ορθο
δόξους, πάντες είσί πόρρω τοΰ χριστιανισμού, καί άναθέματι ύποβεβλημένοι. Τούτου οΰτω γενομένου παρ' ελπίδας, τον μέν διδάσκαλον τον
Συρίγου έξώρισεν ό Πατριάρχης εις τήν Κίον έπ' αλλαις αίτίαις, τό έργον
όμως έμεινε, συστήσαι γάρ τά βιβλία τοΰ λοιποΰ ό Πατριάρχης ούκ έτόλ5. Η. R. W i 1 1 ο u g h b y - E. C. C ο 1 w e 1 I, The Elizabeth Day Mc Cormick
Apocalypse, Chicago 1939.
6. E. L e g r a n d, Bibliographie hellénique. XVIle siècle, I, Paris 1894, 363 κ.έξ.
'Αριθμ. 267.
7. Δηλαδή ό Μελέτιος Συρίγος.
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μησεν, όθεν ού διενεμήθησαν και οϋτως ήφανίσθησαν» *. Τέλος υπάρχει
και ή πληροφορία δτι τα αντίτυπα της μεταφράσεως έκάησαν εις τήν
αύλήν τοϋ Πατριαρχείου '.
Μία συνεπώς τοιαύτη μετάφρασις, βαρυνομένη με ανάθεμα και πού
δεν έκυκλοφόρησε, δεν θα ήτο βεβαίως δυνατόν να είκονογραφηθή.
Φαίνεται λοιπόν κατά πολύ πιθανώτερον, αν μή βέβαιον, ότι πρό
κειται περί της παλαιοτέρας μεταφράσεως της Άποκαλύψεως μετά ερμη
νείας, τήν οποίαν εκαμεν ό συνώνυμος του Καλλιπολίτου Μάξιμος ό
Πελοποννήσιος, ό γνωστός λόγιος και θεολόγος, πού έπατριάρχευσεν από
του 1476 μέχρι του 1482, έτους του θανάτου του '". Ή μετάφρασις αύτη,
καθ' όσον τουλάχιστον γνωρίζω, ουδέποτε έτυπώθη. Σώζεται όμως εις
πολλά χειρόγραφα, είς τα όποια φέρεται μέ τό όνομα του Μαξίμου του
Πελοποννησίου και μέ τήν δήλωσιν, δτι ήρμηνεύθη είς άπλήν γλώσσαν
((καθώς οι θεολόγοι οι παλαιοί της εκκλησίας των ορθοδόξων ήρμήνενσαν
αυτήν . . . » " .
Ή επί της μεταφράσεως του Μαξίμου τοϋ Πελοποννησίου στηριζο
μένη εϊκονογράφησις αυτή, πού αντιπροσωπεύουν τα δύο ανωτέρω μνη
μονευθέντα χειρόγραφα, είναι πολύ διάφορος εκείνης, τήν οποίαν βλέπομεν είς τάς τοιχογραφίας της Μονής Διονυσίου.
Μετά τήν άπαραίτητον αυτήν είσαγωγήν, έρχόμεθα είς τάς μικρο
γραφίας των φύλλων, πού εδώ θα μας απασχολήσουν.
ΤΟ

Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ν

Τούτο προέρχεται έκ της Μονής του 'Αγίου Διονυσίου Σκοπέλου
και εύρίσκετο είς Σέρρας είς τήν κατοχήν τοϋ Κ. Χόνδρου. Τάς πληρο
φορίας αύτάς μας παρέχει ό κάτοχος του είς τό έξώφυλλον του κωδι
κός, όπου αναγράφονται τά έξης :
«Ά π ο κ ά λ υ ψ ι ς . Σκοπελιωτικόν άντίγραφον τής παρελθούσης
εκατονταετήρίδος αρχαιοτέρου χειρογράφου. (Απόσπασμα). Ά π ό Κεφ.
Α. 29 εως κεφ. ΣΤ. 2. Σέρραις. Δεκέμβριος 1890. Κ. Χόνδρος. Ή έν
Σκοπέλω Μονή τοϋ 'Αγίου Διονυσίου, έξ ής τό χειρόγραφον τούτο,
έκάη τω 1791 ήγουμενεύοντος Δαμιανού».
8. Δ ο σ ι θ έ ο υ ' Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν , 'Ιστορία των έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, Βουκουρέστι 1715, σ. 1173.
9. Γ. Ζ α β ί ρ α , Νέα 'Ελλάς, 'Αθήναι 1872, 443.
10. Μ. Γ ε δ ε ώ ν , Πατριαρχικοί πίνακες, Κων'πολις 1872, 485 κ.έξ.
11. "Οπως π. χ. οί αγιορείτικοι κώδ. 'Ιβήρων 605 και Παντελεήμονος 5 5 6 :
Σ. Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος των έν ταϊς Βιβλιοθήκαις του 'Αγίου Ό ρ ο υ ς ελληνικών
κωδίκων, II, Κανταβριγία 1900, σ. 184, 396.
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Tò χειρόγραφον περιήλθε κατόπιν εις τον υίόν του Κ. Χόνδρου, τον
καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών Δημήτριον Χόνδρον, ό όποιος
μετά ταΰτα τό έδώρησεν εις τον θεράποντα ίατρόν του κ. Ε. Παπαντωνίου,
τον νυν κάτοχον αύτοϋ " .
Σήμερον τό χειρόγραφον αποτελείται από 13 φύλλα (διαστ. 0,21 Χ0,15),
τό γραμμένον μέρος έχει διαστάσεις 0,175χΟ,115. Τα φύλλα είναι εκ
χονδρού και στιλπνού χάρτου άνευ υδατίνων σημείων και εις αυτά περιέ
χονται 6 μικρογραφίαι (διαστ. 0,17x0,11) καταλαμβάνουσαι τάς σελίδας
12, 15, 18, 26, 27 και 29. Παλαιογραφικώς έξεταζόμενον τό χειρόγραφον
δύναται νά τοποθετηθή εις τά τέλη τοΰ 17ου ή είς τάς αρχάς τοϋ 18ου
αιώνος (πίν. 57).
"Αλλοτε φαίνεται βέβαιον ότι είς τήν αρχήν τού κωδικός ύπήρχον
τρία ακόμη φύλλα, όπως αποδεικνύει ό αριθμός 7 της σελίδος, άπό
τήν οποίαν τώρα αρχίζει τό χειρόγραφον, και τό γεγονός ότι, κατά τό
σημείωμα τοΰ Κ. Χόνδρου είς τό έξώφυλλον, τό κείμενον ήρχιζεν άπό τό
κεφ. 1.29 της Άποκαλύψεως, ένψ τώρα αρχίζει άπό τό κεφ. 3.14. Είς
τά απολεσθέντα τέσσαρα φύλλα ύπήρχον δύο μικρογραφίαι, τάς οποίας
αναφέρει ό Κ. Χόνδρος εις τό τέλος τοΰ χειρογράφου, οπού έχει αντι
γράψει τό άρχικόν κείμενον της Άποκαλύψεως, τό αντιστοιχούν είς τήν
περιεχομένην είς τον κώδικα μετάφρασιν.
ΑΙ

Μ Ι Κ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι

Έρχόμεθα τώρα είς τήν έξέτασιν των μικρογραφιών.
1. Σ ε λ . 12 (πίν. 58). 'Αριστερά, ώς προς τον θεατήν, ό "Ιησούς μέ
λευκήν κόμην και γένειον φορεί ποδήρη χιτώνα ομοιάζοντα προς σάκκον
άρχιερατικόν. Ούτος είναι χρώματος πρασίνου και φέρει έρυθράν διακόσμησιν, ώς και ζώνην. Ό Χριστός κρούει τήν θύραν οικίας. Δεξιά, είς
τό παράθυρον της οικίας, ό "Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος, μέ πράσινον
χιτώνα και έρυθρόν ίμάτιον, τείνει τάς χείρας προς τον Ίησοΰν.
Έπιγραφαί μέ κόκκινα γράμματα : Παρά τον Ίησοϋν : Ι(ησοϋ)ς /
Χ(ριστό)ς. Εις τον σταυροφόρον του φωτοστέφανον : Ό ών. 'Υπεράνω
τού Θεολόγου : Ίω(άννης).
Ή μικρογραφία αναφέρεται είς τήν Άποκ. 3.20 : «Ίδον εστηκα επί
τήν θύραν και κρούω' εάν τις άκούσΐ] της φωνής μον και άνοίξγ] τήν θύραν,
εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ' αύτοϋ και αντος μετ' εμον».
12. Τον ίατρόν κ. Ε. Παπαντωνίου θερμότατα και απ' έδώ ευχαριστώ δια τήν
καλωσύνην του νά μου έπιτρέψη τήν μελέτην και δημοσίευσιν τοϋ πολυτίμου αύτοϋ
χειρογράφου.
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Ό ποδήρης μετά ζώνης χιτών του Χρίστου και ή λευκή του κόμη
ανταποκρίνονται εις την περιγραφήν πού εύρίσκομεν εν Άποκ. 1, 13- 14
«καί έπιστρέψας είδον επτά λυχνίας χρυσός, καί εν μέσω των επτά λυχνιών
ομοιον νίώ ανθρώπου, ένδεδυμένον ποδήρη καί περιεζωσμένον προς τοϊς
μαστοΐς ζώνην χρυσήν ή ôè κεφαλή αυτοϋ και αί τρίχες λενκαί ώς εριον
λευκόν) ώς χιών . . . ».
2. Σ ε λ . 15 (πίν. 59). Εις τό άνω μέρος της εικόνος, εντός κυκλικού
δίσκου, ό Θεός Πατήρ καθήμενος επί θρόνου χωρίς έρεισίνωτον καί πατών
εις ύποπόδιον. Φέρει χιτώνα κόκκινον καί ίμάτιον πράσινον. Άμφοτέρας τάς
χείρας έχει άπλωμένας εύλογων. Έ κ του σώματος του εκπέμπονται φωτειναί ακτίνες. Κάτω του θρόνου, αριστερά, Ούρα ανοιγμένη. Εις τό δεξιόν
μέρος, παρά τήν μορφήν, σάλπιγξ κλίνουσα προς τα κάτω. Εϊς τό κάτω
μέρος της εικόνος, έπί βραχώδους τοπίου δηλούντος τήν Πάτμον, ϊσταται
κατά τό δεξιόν άκρον ό 'Ιωάννης μέ πράσινον χιτώνα καί έρυθρόν ίμά
τιον όρθιος, έστραμμένος αριστερά καί τείνων τάς χείρας προς τον Πατέρα,
ένώ τό "Αγιον Πνεύμα ύπό μορφήν περιστεράς πετά προς αυτόν.
Έπιγραφαί : Εκατέρωθεν της κεφαλής τοΰ Πατρός μέ κόκκινα γράμ
ματα : Ό Θ(εο)ς - και Π(ατή)ρ.
Εις τον φωτοστέφανον : Ό ών. Εις τό
δεξιόν μέρος, παρά τόν θρόνον, «ανέβα εδώ». 'Υπεράνω της κεφαλής τού
Θεολόγου : Ίω(άννης).
Εις τόν φωτοστέφανον τοΰ 'Αγίου Πνεύματος :
Ό ών.
Ή μικρογραφία αποδίδει τήν περικοπήν Άποκ. 4.1-4: «Μετά ταϋτα
εϊδον, και Ιδού θύρα ήνεφγμένη εν τω ούρανώ, να« ή φωνή ή πρώτη ην
ήκονσα ώς σάλπιγγας λαλούσης μετ εμού, λέγων άναβα ώδε καί δείξω σοι
α δεϊ γενέσθαι μετά ταϋτα. Και ευθέως έγενόμην εν πνεύματί' και ιδού
θρόνος εκείτο εν τω ούρανώ, και έπί τον θρόνον καθήμενος' καί ό καθήμε
νος ην όμοιος δράσει λίθο) Ιάσπιδι καί σαρδ'ιω καί ΐρις κύκλοθεν τον θρό
νου όμοια όράσει σμαραγδίνω».
Είναι αξία ιδιαιτέρας παρατηρήσεως ή πιστότηο, μέ τήν οποίαν ό
ζωγράφος άπέδωκεν έκάστην φράσιν του κειμένου : τήν θύραν τήν
«ήνεωγμένην εν τώ ούρανώ», τήν σάλπιγγα «ή φωνή ή πρώτη ην ήκουσα
ώς σάλπιγγας», τό Ά γ ι ο ν Πνεύμα παρά τόν Ίωάννην «καί ευθέως έγενό
μην εν πνεύματί», δεν παρέλειψε δέ ό αγιογράφος νά πλαισίωση τήν παράστασιν τοΰ επί θρόνου καθήμενου Παλαιοΰ των ήμερων μέ τό τόξον της
ίριδος «καί ίρις κύκλοθεν τοΰ θρόνου». Τέλος αξιοσημείωτος είναι καί εις
τήν άπλοελληνικήν επιγραφή «ανέβα εδώ» υπεράνω τοΰ Θεολόγου. Ακο
λουθών τέλος τήν πάλαιαν παράδοσιν, πού εύρίσκομεν καί εις τήν Έρμη-
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νείαν των ζωγράφων '*, έγραψε εις τον φωτοστέφανον του Θεοΰ Πατρός,
όπως και εις τον φωτοστέφανον τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, τάς έκ της Πα
λαιάς Διαθήκης (Έξοδ. 3. 14) λέξεις Ό ων.
3. Σ ε λ . 18 (πίν. 60). "Ανω, εντός ημικυκλίου πλαισιουμένου από το
τόξον της ίριδος, ό Παλαιός των ήμερων εις εντελώς όμοίαν στάσιν προς τήν
της προηγουμένης μικρογραφίας. Γύρω αύτοΰ οί είκοσιτέσσαρες πρεσβύ
τεροι, δώδεκα έξ έκαστης πλευράς, εις σχήμα ημικυκλίου, καθήμενοι εις
θρόνους. 'Ενώπιον τοΰ Θεοΰ Πατρός επτά μανουάλια μέ άνημμένας λαμ
πάδας. Κάτο) των μανουαλίων ή «θάλασσα υαλίνη δμοία κρύσταλλοι». Τέλος
εις τό κάτω μέρος της όλης εικόνος ό 'Ιωάννης όρθιος μέ τάς χείρας εις
σχήμα δεήσεως εντός βραχώδους τοπίου.
Έπιγραφαί : Εις τον σταυροφόρον φωτοστέφανον του Παλαιού των
ήμερων: Ό (όν. Παρά τον Θεολόγον : Ίω(άνν7]ς).
Ή μικρογραφία αποδίδει τήν συνέχειαν της περικοπής, πού είκονίσθη εις τήν προηγουμένην παράστασιν. Πρόκειται δηλαδή διά τήν
Άποκ. 4. 4 - 6 : «Και κύκλοθεν τοΰ θρόνου θρόνοι είκοσι τέσσαρες' και επί
τους θρόνους εΐδον είκοσι τεσσάρας πρεσβυτέρους καθήμενους, περιβεβλη
μένους εν ίματίοις λευκοΐς, και επί τάς κεφάλας αυτών στεφάνους χρυσούς.
Και εκ τοΰ θρόνου εκπορεύονται άστραπαί και φωναι και βρονταί' και επτά
λαμπάδες πυρός καιόμεναι ενώπιον τοΰ θρόνου, αϊ ε'ισι τα επτά πνεύματα
τοΰ θεοΰ' και ενώπιον τοΰ θρόνου ως θάλασσα υαλίνη, όμοια κρύσταλλο)».
'Αποτελεί οΰτω ή είκών τήν μετάβασιν, κατά τίνα τρόπον, προς τήν
έπομένην, πού θά έξετάσωμεν κατωτέρω,
Ό ζωγράφος έμεινε και εδώ πιστός εις τό κείμενον, έκτος μόνον εις
δύο εντελώς δευτερεύοντα σημεία. Ά φ ' ενός δηλαδή παρέστησε τους
είκοσιτέσσαρας πρεσβυτέρους όχι «περιβεβλημένους εν ίματίοις λευκοΐς»,
αλλ' ένέδυσεν άλλους μέ λευκά και άλλους μέ ερυθρά, άφ' ετέρου δέ
παρέλειψε τους χρυσούς επί τής κεφαλής των στεφάνους.
4. Σ ε λ . 25 (πίν. 61). ΕΙς τάς γενικάς της γραμμάς ή σύνθεσις είναι
όμοία μέ τήν προηγουμένην. "Εχουν όμως προστεθή και μερικά νέα
στοιχεία. Εκατέρωθεν τής κεφαλής τοΰ Παλαιού τών ήμερων εικονίζονται
τέσσαρα έξαπτέρυγα. Κατά τάς γωνίας τοΰ θρόνου ευρίσκονται τα τέσ
σαρα ζώα πτερωτά, ό αετός, ό λέων, ό άγγελος και ό βοΰς. Εις τό άριστερόν άκρον, παρά τήν ευλογούσαν χείρα του Πατρός, βιβλίον μέ πολυτελή
στάχωσιν κλεισμένον μέ επτά σφραγίδας. 'Αντιστοίχως, δεξιά, "Αγγε
λος έν προτομή κατ' ενώπιον μέ τάς χείρας έκτεταμένας.
13. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ τ ο ϋ έκ Φ ο ύ ρ ν ο , 'Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης.
"Εκδ. Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, σ. 227 § 17. Έκεΐ αναφέρε
ται και το χωρίον τής Π. Δ.
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Πρόκειται περί απεικονίσεως της Άποκ. 4. 6 - 5. 2 : «και εν μέσω
τοϋ θρόνου και κύκλω τοϋ θρόνου τέσσαρα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπρο
σθεν και όπισθεν. Και τό ζωον το πρώτον δμοιον λέοντι, και τό δεύτερον
ζώον δμοιον μόσχω, και τό τρίτον ζωον έχον τό πρόσωπον ώς άνθρωπου,
και το τέταρτον ζωον δμοιον άετώ πετομένω. Και τα τέσσαρα ζώα, εν καθ'
εν αυτών έχον âvà πτέρυγας εξ, κυκλόθεν και εσωθεν γέμουσιν οφθαλμών,. . .
Και εΐδον επί την δεξιάν τοϋ καθήμενου επί τοϋ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον εσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγϊσιν επτά. Και εΐδον άγγελον Ισχνρον κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη . . . ».
5. Σ ε λ . 27 (πίν. 62). Σύνθεσις όμοία μέ τήν προηγουμένην, αλλά
μέ δύο νέα πρόσθετα στοιχεία. Κάτω τοϋ θρόνου του Πατρός και έμπρο
σθεν των επτά μανουαλίων μέ τάς λαμπάδας εικονίζεται ό
Ί(ησοϋς)
Χ(ριστό)ς υπό μορφήν άρνίου μέ επτά κέρατα και φοκοστέφανον σταυροφόρον, επί του οποίου τα γράμματα Ό ων. Εις τό κάτω μέρος τέλος
εικονίζεται ό 'Ιωάννης ομιλών προς τον τελευταΐον κάτω δεξιά πρεσβύτερον.
Ή μικρογραφία αναφέρεται εις τήν Άποκ. 5. 2 - 6 : «Και εΐδον αγγελον Ισχυρόν κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη' τις άξιος εστίν άνοϊξαι τό βιβλίον
και λνσαι τάς σφραγίδας αύτοϋ ; Kai ουδείς εδύνατο εν τω ούρανώ ούτε επί
της γης ούτε ύποκάτω της γης άνοϊξαι τό βιβλίον ούτε βλέπειν αυτό. Kai
εγώ εκλαιον πολύ, δτι ουδείς άξιος ευρέθη άνοϊξαι τό βιβλίον ούτε βλέπειν
αυτό. Kai εις εκ τών πρεσβυτέρων λέγει μον μη κλαίε' Ιδού ένίκησεν ό
λέων εκ της φυλής 'Ιούδα, ή ρίζα Δαυείδ, άνοϊξαι το βιβλίον και τάς επτά
σφραγίδας αύτοϋ. Kai εΐδον εν μέσω τοϋ θρόνου και τών τεσσάρων ζώων
και εν μέσω τών πρεσβυτέρων άρνίον έστηκός ώς εσφαγ μένον, έχον κέρατα
επτά και οφθαλμούς επτά, ο'ί είσι τα επτά πνεύματα τοϋ Θεοΰ απεσταλμένα
εις πάσαν τήν γήν».
6. Σ ε λ . 29. (πίν. 63) Εις τάς γενικάς της γραμμάς ή σύνθεσις είναι
όμοία μέ τήν προηγουμένην. 'Εδώ όμως τον Πάλαιαν των ήμερων περι
βάλλει στρατιά 'Αγγέλων, καθώς και τέσσαρα έξαπτέρυγα. Οι είκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι εικονίζονται γονυπετείς κρατούντες μικράν φιάλην.
Γονυκλινής τέλος παριστάνεται και ό 'Ιωάννης εις τό κάτω μέρος της
εικόνος. Τό άρνίον, περιβαλλόμενον υπό τών επτά λαμπάδων, κρατεί δια
τών δύο προσθίων ποδών τό βιβλίον μέ τάς επτά σφραγίδας.
Ή μικρογραφία αποδίδει τήν περικοπήν Άποκ. 5.7-14: «Kai ήλθε
(το άρνίον) και εϊληφεν εκ της δεξιάς τοϋ καθήμενου επί τοϋ θρόνου. Και
δτε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι είκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι
έπεσαν ενώπιον τοϋ άρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς
γεμούσας θυμιαμάτων (
) και αδουσιν ωδήν καινήν λέγοντες (
)
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Kai είδον και ήκονσα φωνήν αγγέλων πολλών κύκλω τον θρόνου και των
ζώων και τών πρεσβυτέρων, και ήν ό αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων
καί χιλιάδες χιλιάδων (....)
και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκύνησαν».
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ

Είναι αξιον ιδιαιτέρας παρατηρήσεως το σύστημα είκονογραφήσεως. οπως δυνάμεθα vu το μελετήσωμεν εις τάς εξ σωζομένας μικρο
γραφίας πού ανωτέρω περιεγράψαμεν. Ό ζωγράφος τών εικόνων αυτών
ακολουθεί κατά πόδας το κείμενον της μεταφράσεως, ώς έσημειώσαμεν
εις την περιγραφήν των, καί δεν παραλείπει ούδεμίαν σχεδόν λεπτομέρειαν, ουδέ τάς επεξηγηματικός έπιγραφάς, οπως εϊδομεν εις την μικρογραφίαν αριθ. 2 της σελ. 15, είλημμένας άπό τήν άπλοελληνικήν μετάφρασιν. πού εΐχεν υπ' όψει του.
Δύναται λοιπόν, νομίζω, νά θεωρηθη βέβαιον ότι ή εϊκονογράφησις
έδημιουργήθη ειδικώς δια τήν μετάφρασιν τοϋ Μαξίμου τοϋ Πελοποννησίου καί ότι συνεπώς είναι εντελώς πρωτότυπος. Ό άγνωστος αγιογράφος
ή τό πρότυπόν του παρέλαβεν ασφαλώς στοιχεία άπό παλαιοτέρας εικό
νας, άσχετους βεβαίως προς τήν Άποκάλυψιν, αλλά ταύτα ένεσωμάτωσεν
εις τό εντελώς άπό συνθετικής απόψεως πρωτότυπον έργον του.
"Αφθονα βεβαίως ήσαν τα παλαιά πρότυπα, άπό τά όποια θά ήδύνατο
νά δανεισθή τοιαύτα στοιχεία. Ό Παλαιός τών ήμερων μεταξύ έξαπτερύγων, όπως τον βλέπομεν εις τάς μικρογραφίας τών σελ. 25 και 27, είναι
θέμα παλαιόν συναντώμενον τον 11°ν ήδη αϊώνα " , αν μή καί ένωρίτερον. Ή παράστασις εξ άλλου του Παλαιού τών ήμερων εις τό μέσον
τών αγγελικών στρατιών έχει τό άντίστοιχόν της τόν 17ον αιώνα (1621)
εις τήν Τράπεζαν της αγιορείτικης Μονής Χιλανδαρίου, όπου ούτος δεσπό
ζει της συνάξεως τών ουρανίων δυνάμεων".
Ή « θ ά λ α σ σ α υ α λ ί ν η » , πού βλέπομεν κάτω τοΰ Παλαιού
τών ήμερων καί τών είκοσιτεσσάρων πρεσβυτέρων εις τάς μικρογραφίας
τών σελ. 18,25, 27 καί 29, είναι επίσης θέμα παλαιότατον, είκονιζόμενον
ήδη εϊς τάς τοιχογραφίας της Καππαδοκίας " . Τέλος ή ημικυκλική διάταξις της συνθέσεως εις τάς μικρογραφίας τών σελ. 18, 25, 27 καί 29 δέν είναι
άπίθανον νά εχη ληφθή άπό εικόνας της Πεντηκοστής, ίσως όμως καί
14. "Οπως π.χ. εις τό Ψαλτήριον τοϋ 1066 τοΰ Βρεττανικοϋ Μουσείου : L'illustra
tion des Psautiers grecs du Moyen Âge. H. S. D e r Ν e r s e s s i a n, Londres, Add.
19352, Paris 1970, πίν. 1 καί σελ. 17.
15. G. M i l l e t , Monuments de l'Athos, πίν. 110.
16. G. d e J e r ρ h a n i ο n, Les églises rupestres deCappadoce, Κείμενον, II. 1>
Paris 1936, 23, 313.
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από παραστάσεις των Συνόδων, εις τάς όποιας τό σχήμα αυτό άνευρίσκομεν τον 9°ν ακόμη αιώνα' συνεχιζόμενον τό ίδιον και κατά τους
μετά τήν "Αλωσιν χρόνους".
Είκονογραφικώς λοιπόν αί άπασχολοΰσαι ημάς μικρογραφίαι ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τάς παλαιοτέρας τοιχογραφίας της Άποκαλύψεως
εις τήν Μονήν Διονυσίου και τα αντίγραφα των, πού εμπνέονται, όπως
εϊδομεν, ισχυρότατα από δυτικά πρότυπα. Εις τάς μικρογραφίας πού μας
απασχολούν ουδέν ίχνος δυτικής επιδράσεως παρατηρείται. 'Αντιθέτως,
όλα τα στοιχεία των προέρχονται από τήν πάλαιαν όρθόδοξον παράδοσιν.
Ή τάσις αυτή επιστροφής εις τήν πάλαιαν όρθόδοξον παράδοσιν
είναι φαινόμενον χαρακτηριστικό ν του τέλους του 17ου αιώνος και τοϋ
πρώτου περίπου ήμίσεος τοϋ 18°υ. Τήν τάσιν αυτήν εύρίσκομεν εις τα
έργα των σπουδαιότερων αγιογράφων τών χρόνων εκείνων, όπως ό Γεώρ
γιος Μάρκου, τουλάχιστον εις τάς παλαιοτέρας τοιχογραφίας του, όπως
ό Παναγιώτης ό εξ 'Ιωαννίνων κ.ά. Ό θεωρητικός δέ τής κινήσεως αυτής
θα ήδύνατο, κατά τίνα τρόπον, να θεωρηθή ό ιερομόναχος Διονύσιος ό έκ
Φουρνα, ό συγγραφεύς δηλαδή τής πασίγνωστου Ερμηνείας τών ζω
γράφων | ! ι .
Προϊόν λοιπόν τής επιστροφής αυτής εις τήν παλαιοτέραν όρθόδο
ξον είκονογραφίαν είναι, κατά τήν γνώμην μου, αί μικρογραφίαι πού έδώ
έξετάζομεν. Ό άγνωστος ζωγράφος ή τό πρότυπόν του άνηκε, φαίνεται,
εις τους τεχνίτας πού ήκολούθησαν δρόμον άντίθετον από τους Κρήτας
αγιογράφους του 17ου ιδίως αιώνος, οί οποίοι είχον ευρει τήν πηγή ν
δανεισμού στοιχείων εις τά έργα τής Δύσεως.
"Ηδη γεννάται τό ερώτημα : αί μικρογραφίαι πού μας απασχολούν
είναι έργα πρωτότυπα ή μήπως αντιγράφουν πρότυπόν παλαιότερον; Ό
Κ. Χόνδρος εις τό έξώφυλλον τοΰ χειρογράφου αναφέρει, ώς εϊδομεν,
οτι τούτο είναι «Σκοπελιωτικόν άντίγραφον τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος αρχαιοτέρου χειρογράφου». Αυτό όμως είναι μία προσωπική
γνώμη, ή οποία δέν δύναται ν' άποδειχθή, διότι δέν είναι ακόμη γνωστά
παλαιότερα χειρόγραφα μέ όμοίαν είκονογράφησιν. 'Οπωσδήποτε μέχρις
ευρέσεως παλαιοτέρας όμοιας είκονογραφήσεως, δικαιούμεθα να θεωρήσωμεν τάς μικρογραφίας, πού έδώ μας απασχολούν, ώς έργα πρωτότυπα.
17. Κωδ. 510 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων: Η. Ο m ο n t, Miniatures
des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, Paris 1929, πίν. L.
18. M i l l e t , Monuments de l'Athos, πίν. 210. 1, 239. 3.
19. Δια τήν κίνησιν αυτήν επιστροφής βλ. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Σχεδίασμα
ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, 296 κ.έξ.
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Εις τήν Είσαγωγήν της παρούσης μελέτης εΐδομεν ότι, έκτος
από τάς μικρογραφίας πού έδώ έξητάσαμεν, είκονογράφησιν βασιζομένην έπί άπλοελληνικής μεταφράσεως μετά σχολίων της Άποκαλύψεως
περιέχει και ô κωδ. 931 της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τοϋ Σικά
γου, τής μεταφράσεως δηλαδή του Μαξίμου τοϋ Πελοποννησίου. Τό χειρόγραφον αυτό του Σικάγου οί έκδόται του το τοποθετούν χρονολογικώς
εις τους περί το 1600 χρόνους. Ή χρονολόγησις όμως αύτη δέν είναι,
κατά τήν γνώμην μου, διόλου πιθανή.
Αί μικρογραφίαι τοϋ χειρογράφου τοϋ Σικάγου παρουσιάζουν είκονογραφικώς ενα βάρβαρον σύμφυρμα στοιχείων βυζαντινών και δυτικών,
από απόψεως τέχνης δέ χονδροειδή λαϊκόν χαρακτήρα. Τα γνωρίσματα
όμως αυτά δέν συμφωνοϋν διόλου μέ τήν χρονολόγησιν τοϋ κωδικός
από τους περί τό 1600 χρόνους, μέ τήν έποχήν δηλαδή, κατά τήν οποίαν
ή καλλιτεχνική παράδοσις των μεγάλων Κρητων αγιογράφων τοϋ δευτέρου
ήμίσεος τοϋ 16ου αιώνος ήτο ακόμη ζωντανή.
Αί μικρογραφίαι τοϋ χειρογράφου τοϋ Σικάγου είναι έργα μετριωτάτου λαϊκοΰ τεχνίτου και θα πρέπη να τοποθετηθούν εις τά τέλη τοϋ
18ου, αν μή και εις τάς αρχάς τοϋ 19ου αιώνος. Τους χρόνους πράγματι
αυτούς χαρακτηρίζει όμοία καλλιτεχνική κατάπτωσις, τήν οποίαν διαπιστώνομεν και εις τάς τοιχογραφίας τής εποχής αυτής ! ".
Αί μικρογραφίαι συνεπώς τοϋ κωδικός τοϋ Σικάγου ούδεμίαν συγγένειαν έχουν μέ τάς εις τήν παρούσαν μελέτην έξετασθείσας, ούτε είκονογραφικήν ούτε καλλιτεχνικήν, αν και εικονογραφούν τήν ιδίαν μετάφρασιν τοϋ Μαξίμου τοϋ Πελοποννησίου. Αί μικρογραφίαι, πού εδώ έξητά
σαμεν, καλλιτεχνικώς είναι πολύ άνώτεραι άπό τάς τοϋ Σικάγου, εϊκονογραφικώς δέ ευρίσκονται αυστηρώς περιωρισμέναι, ως εΐδομεν, εντός τής
παλαιάς ορθοδόξου παραδόσεως.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

20. Βλ. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν ,

ενθ' ùv. 311 κ.έξ.
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R É S U M É

FEUILLES D ' U N MANUSCRIT
DE V APOCALYPSE AVEC

MINIATURES

(PL. 57-63)

Les 13 feuilles d'un manuscrit sur papier écrit vers la fin du XVIIe
ou le début du XVIIIe siècle contiennent un fragment de la traduction en
grec vulgaire de Γ Apocalypse faite par Maxime le Péloponnésien, patriarche
de Constantinople (1476 - 1482).
Ces feuilles qui appartiennent maintenant au docteur E. Papantoniou
sont ornées de six miniatures en pleine page illustrant les chapitres 3.20
jusqu'à 5.14 de l'Apocalypse.
Les miniatures en question présentent un intérêt assez grand, car le
texte de l'Apocalypse ne fut pas illustré, comme on le sait, à l'époque
byzantine. C est vers la seconde moitié du XVIe siècle qu'on trouve pour
la première fois, sauf erreur, sur les fresques du Mont Athos une illustration de l'Apocalypse qui n'est toutefois qu'une adaptation au style grec
orthodoxe de gravures occidentales.
Les miniatures ici étudiées appartiennent à une illustration de 1' Apocalypse inconnue jusqu' aujourd'hui, créée dans un style et une iconographie purement byzantins sans aucune influence occidentale. L' artiste
de nos miniatures ou son prototype a utilisé pour ces compositions des
éléments tirés des peintures byzantines. Cette manière de travailler se
trouve en rapport avec le mouvement de retour aux sources d'époque
byzantine, mouvement de courte durée qui caracrérise les oeuvres de la fin
du XVIIe et des premières décades du XVIIIe siècle.
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Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Χειρόγραφον Άποκαλύψεως, σελ. 9 (Άποκ. 3.14)
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Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Χειρόγραφον Άποκαλύψεως, σελ. 12 (Άποκ. 3.20)
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Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Χειρόγραφον Άποκαλύψεως, σελ. 15 (Άποκ. 4. 1-4)
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Χειρόγραφον Άποκαλύψεως, σελ. 18 (Άποκ. 4.6)

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Χειρόγραφον Άποκαλύψεως, σελ. 25 (Άποκ. 4.6-5. 2)
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Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

€w>

.tr * >

*"*# !

»

ΛΤ?

or

-;.=-**., >

;

5A
«

•

*

»

1$

1

*Sh»'-4j
5SW?

Χειρόγραφον Άποκαλύψεως, σελ. 27 (Άποκ. 5. 2-6)
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Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Χειρόγραφον Άποκαλύψεως, σελ. 29 (Άποκ. 5. 7-14)
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